ป ตั ศิ าสตร์ข์ องวััณโโรค
ประวั
พบวณโรคในยุ
พบวั
ณโรคในยคโรมั
คโรมนน ยุยคกลางจนถึ
คกลางจนถงปจจุ
งปัจจบับน
 Robert Koch - พบเชื้อวัณโรคเป็นสาเหตุุโรคในปี พ.ศ.2425
- พบการย้อมสีและเพาะเชือ้ ทํามาถึงปัจจุบัน
 Schatz และ Wakesman พบ Streptomycin ปี พ.ศ. 2486
 Koch และ Schatz ได้
ไ ร้ ับรางวัลั Nobel Prize
 มการพฒนายารกษายุ
มีการพัฒนายารักษายคค 1950s,
1950 1960s
1960 และ 1970s
1970


โดย
ร.ศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพทิ ยสุนุ นท์
ผูผ้ทรงคณวฒิ
รงคุณวุฒระดบ
ระดับ 11,
11 สถาบนสุ
สถาบันสขภาพเด็
ขภาพเดกแหงชาตมหาราชน
กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

Tuberculosis
ท่า่ นเสียี ชีวี ิตไป
ไ 100 ปีแี ล้ว้
มอะไรเปลยนแปลงบาง
ี ไ ป ี่ ป ้

WHO Global TB Control Report 2010


9.4 million new TB case (1.1 million case with HIV)



1.7 million people die from TB (4700 death/d.)



TB / HIV :- 26% of TB case have HIV (2009)



MDR

::- 440,000 of MDR
MDR-TB
TB : estimated (2008)
:- 250,000 of MDR-TB : should be reported

1. การพิเคราะห์โดยกล้องจุลทรรศน์ ตั้งแต่ 2423

:- 30,000 of MDR-TB : actually reported (only 10%)
:- 150,000
150 000 off MDR-TB
MDR TB : death
d th

2. การพิเคราะห์โดย TT ตั้งแต่ 2443
3. การรักษาเหมือนเดิมตั้งแต่ 2513

:- 3.3% of all new TB cases had MDR-TB


XDR :- confirmed in 58 countries

( WHO Global TB Control 2010 )

สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย (1)
สถานการณวณโรคในประเทศไทย
 พ.ศ.2547 คาดวามวณโรครายใหม
่ ีั โ
ใ ่ 80
80,,000 คน

ตอป
่ ปี

 35
35,,000 คน

กํกาลงแพรเชอวณโรค
าลังแพร่เชื้อวัณโรค (ผูผ้ใหญ)
หญ่)
หญ
 30
30--40
40%
% ของคนไทยติ
ของคนไทยตดเชอวณโรคไปแลว
ดเชื้อวัณโรคไปแล้ว
 อายุ
อาย 15
15--44 ปปี โดยเฉลย
โดยเฉลี่ย
 13
13--14
14%
% ของวั
ของวณโรครายใหมมการตดเชอ
ณโรครายใหม่มกี ารติดเชื้อ HIV รวมดวย
ร่วมด้วย

TB in Pneumonia Surveillance
( Sakaeo, NakornPhanom :- Oct. 2008 – Jan.2010 ) (2)

สถานการณ์ว์ ัณโโรคในประเทศไทย
ใ
ไ (2)
 ประเทศไทยเปน
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ปะเทศท
ปะเทศที่ WHO จาแนกวาม
จําแนกว่ามี

high burden TB
high-burden
 การแพร่เชื้อในชุมชนและสังคมเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจาก
- การพิเคราะห์โรคล่าช้า
- การรักั ษาทีีถ่ ูกต้อ้ งล่าช้้า
 ทาใหผลการรกษาไมด
ทําให้ผลการรักษาไม่ดี และแพร่
และแพรกระจายในชุ
กระจายในชมชน
มชน, รพ.
รพ

TB in Pneumonia Surveillance
( Sakaeo, NakornPhanom :- Oct. 2008 – Jan.2010 ) (3)

Result :7
7,984
984 pneumonia
i
age > 15 yo.

4273 (54%) examine
sputum > 1 sputum

AFB +ve (sputum)
N = 364
Excluded 11
known/ / registered
TB

N l d
Newly
detected
t t d AFB +ve
+
N = 353
(8 3% of clinical pneumonia)
(8.3%
( IEIP 5th Annual Scitific Meeting , Aug 25-26, 2010 , Bangkok )

AFB –ve
ve
N = 3920 (92%)



88.3%
3% ของผู้ปว่ ยทีีม่ ีอายุมากกว่า่ 15 ปี ทีี่ clinical
li i l diagnosis
di
i
“Pneumonia” เป็น TB ทีม่ ี AFB positive
p



อีกประมาณ 1 เท่าตัวที่เป็น TB ชนิด AFB Negative
g

สรุปุ :- ประมาณ 15% ของ Pneumonia เป็น TB
โดยมิได้รบั การวินิจฉัยและรักษาทีถ่ ูกต้อง
( IEIP 5thh Annual Scitific Meeting , Aug 25-26, 2010 , Bangkok )

วัณโรคในเด็ก - ความสาคญในปจจุ
วณโรคในเดก
ความสําคัญในปัจจบับน

ระบาดวิทิ ยาของวัณ
ั โโรค



วัณโรคในเด็ก พบ 15-20% ของวัณโรคทั้งหมด (อาจสูงถึง 40% ใน
ป
ประเทศที
ี่มีภาระโรคสู
โ ง)

TB เปนโรคตดเชอทพบบอยในมนุ
เป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในมนษย์
ษย



สถานการณวณโรคในเดกเปนดชนบงช
สถานการณ์
วัณโรคในเด็กเป็นดัชนีบ่งชี้ “สาเรจหรอลมเหลว”
“สําเร็จหรือล้มเหลว” ของ
โครงการควบคุมวัณโรค เพราะวัณโรคในเด็กติดเชื้อจากผู้ใหญ่

50% ของผู
ของผ้ปวย
่วย TB สามารถแพรเชอใหผู
สามารถแพร่เชื้อให้ผอ้ ื่น



WHO เน้นผู้ป่วย smear +ve ดังนั้นจึงรายงานวัณโรคในเด็กน้อยมาก



WHO ให้รายงานวัณโรคในเด็กกลุ่มอายุ 0-4 และ 5-14 ปี
( Pediatr Respir Rev 2011; 12: 1-2.
12 )

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการแพร่เชือ้ วัณโรค (ปอด)
ปจจยทเกยวกบการแพรเชอวณโรค
ไไม่่เคยวิินิจฉััย ไม่
ไ ่เคยรักั ษา (smear
(
บวก)) จะแพร่เ่ ชืือ้
ให้ผอ้ ื่น 10-14
ใหผู
10 14 คน/ป
คน/ปี

11. ความรุ
ความรนแรงการไอ
นแรงการไอ (ผู
(ผ้ใหญ
หญ่ > เดก)
เด็ก)
2 ความถในการไอ
2.
ความถี่ในการไอ (แผลในปอด)
3 ปรมาณเชอวณโรคในเสมหะ
3.
ปริมาณเชื้อวัณโรคในเสมหะ (ไอออกเลอด)
(ไอออกเลือด)
4.. รระยะเวลาที
ย เวล สม
่สมั ผัส (น
(นานแค่
นแ ไหน)
น)
5. ความใกล้ชิด (บ้านเดียวกัน ห้องนอนเดียวกัน)

25% ของผู้สัมผสจะติ
ั
ิดเชือ้ื
20% ของผู้ติดเชื้อจะกลายเป็น็ โรค (TB)
เชื้อวัณโรคเมื่อติดแล้ว อยู่กับผู้ป่วยตลอดชีวิต

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของวัณโรค
ปจจยทเกยวของกบการแพรระบาดของวณโรค
1. การติดเชื้อเอช ไอ วี
2. ความยากจน
3. การอยู่อย่่างแออััด
4 เพมการเดนทาง
4.
เพิ่มการเดินทาง และ เขาประเทศ
เข้าประเทศ (ผดกฎหมาย)
(ผิดกฎหมาย)
5. การยุุบโครงสร้าง โครงการควบคุมุ วัณโรค
6. MDR-TB และ XDR-TB
7. การรักษาไม่สม่าํ เสมอ (compliance)
(JAMA 1995; 273:220)

การแพร่เชือื้ วัณ
ั โโรคสูง
ถ้า้ Index case เป็น็ :1. ผู้ใหญ่่
2. เสมหะ smear positive for AFB
3. วััณโโรคปอด
ป

ปัจจัยเสี่ยงทีท่ ําให้ LTBI ลุลกลามเป็
ปจจยเสยงททาให
กลามเปนน TB


สูสงสดใน
งสุดใน 1-2 ปปี หลั
หลงตดเชอ
งติดเชื้อ



ลักษณะของ host
- อายุน้อย < 5 ปี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง <2 ปี)
- ภาวะภูมิคุ้มกันลดลง เช่น HIV, หัด ไอกรน
ทุพโภชนาการ
โ
ไ ้รับยาส
ได้
ยาสเตี
เตียี รอยด์์
- ปริิมาณเชืื้อวัณ
ั โรค
โ

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด LTBI หลงสมผส
ปจจยเสยงในการเกด
หลังสัมผัส
1 ปรมาณความรุ
1.
ปิ
นแรงการสมผสตอละอองฝอยเสมหะ
สั ัส ่
ฝ ส
ที่มีเชื้อวัณโรค (มารดาและบุ
ทมเชอวณโรค
(มารดาและบตร
ตร หองนอนเดยวกน
ห้องนอนเดียวกัน
ระยะเวลาทีส่ ัมผัส)
ระยะเวลาทสมผส)
2 ผูผ้ปวยตนเหตุ
2.
่วยต้นเหต (Index case)
- เสมหะมีเชื้อ AFB เป็นบวก
- โพรงในปอด
- ไอมาก
- ผู้ใหญ่่

ความเสียี่ งในการเกิ
ใ
ิดวณโรคจากการติ
ั โ
ดิ เชือ้ื วณโรค
ั โ
(ติดเชื้อกลายเป็นโรค)
(ตดเชอกลายเปนโรค)
อายุทีร่ ับเชือ้
เด็กทารกอายุ < 1 ปี
เดก็ (มากกวา
(
่ 1 ป)
ปี)
ผ้ใู หญ่
ญ

1-2 ปีแี รกหลังั รัับเชืือ้
40-50%
10 15%
10-15%
5%

ผูทู้ ี่ติดเชื้อ HIV  5% ต่อปี
(Nelson LJ.
LJ Wells CD, Int J Tuberc Lung Dis 2004;8:636
2004;8:636-47
47.))

ชัวั่ ชีวี ิต
10%
10%
5%

Mycobacteriology
Family Mycobacteriaceae
 Genus Mycobacterium
 60 species
p
ทีก่ ่อโรคและไม่ก่อโรคในคน
 Human Mycobacterias :- 3 groups


Mycobacteriology

1.
2
2.
3.

Tuberculosis Complex
1. M. tuberculosis
2. M. bovis
3. M. africanum

Tuberculosis complex eg. M. tb, M. africanum, M. bovis
Non Tuberculosis Mycobacteria or Atypical
Mycobacteria, M. avium complex (MAC)
M. leprae

คุคณลั
ณลกษณะทสาคญของเชอ
กษณะที่สําคัญของเชือ้ M.
M tuberculosis
1 ผนงเปน
1.
ผนังเป็น Glycolipids
Gl li id และ Lipid
Li id ซงทนกรด
ซึ่งทนกรด (Acid-fast
(A id f t
bacilli)
2. เจริญเติบโตช้า (รอบแบ่งตัวประมาณ 20-24 ชม.)
3. เชื้อสามารถ latent อยูใ่ นเซลล์ หรือ granuloma เป็นปีหรือ
ตลอดชีวิต
ตลอดชวต
4 เชอไมเจรญกลายเปน
4.
เชื้อไม่เจริญกลายเป็น spores
เชื้อ M. tuberculosis ยากจะควบคุุม ทําลายและการรักษาให้
หายขาดยาก มักอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต
( Oxford Textbook of Medicine; Fifth edition 2010 : P812. )

BCG Vaccine Strain
 เป็น

M. bovis ที่กอ่ โรคในวัวมาเลี้ยงซ้ํา ๆ 231 ครั้ง ใน
อาหารเลีี้ยงเชืื้อทีมี่ ี bile
 M.bovis
M b i BCG strain
t i มีคี ุณสมบติั ิ
- Pathogenicity ลดลงมาก
- เจรญไดดใน
เจริญได้ดีใน glycerol
- กระตุ
กระต้นใหเกดภู
ให้เกิดภมิมคุคม้ กนตอ
กันต่อ TB ชนด
ชนิด CMI
- ขนาดที่ใช้ 5 x 106 – 20 x 106 ตัวต่อโด๊ซ

ทางเข้า้ ของเชือื้ M. tuberculosis ในคน
ใ
11. ทางเดนหายใจ
ิ
ใ > 95% ของผู้ตดเชอ
ิ ชื้
2 ทางเดนอาหาร
2.
ทางเดินอาหาร – นอยมาก
น้อยมาก
3. ทางบาดแผล – นอยมาก
น้อยมาก

การแพรกระจายเชอผานทาง
การแพร่
กระจายเชื้อผ่านทาง airborne
transmission ละอองฝอย < 5 ไมครอน

Pathogenesis of Tuberculosis
inhaling of M.tb
implantation
p
at alveoli

P th
Pathogenesis
i

multiplication
p
of M.tb

CMI

SPREADING
Lympho-hematogenous
Unfavorable to growth
eg.
g BM,, liver,, spleen
p

4-8 wk.
DTH
TT+
adequate
(Tuberculous inf.)
inadequate
(Tuberculosis)

Favorable to growth
eg.
g Upper
pp lung,
g, renal epiphysis,
pp y ,
cerebral cortex

Inhalation of M.tb

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะติดเชื้อวัณโรค (2)

Lung
Lympho-hematogenous
Complete resolution
(rare)

healing granuloma

การตอบสนองดานภู
การตอบสนองด้
านภมิมคุคม้ กนตอเชอวณโรคเปน
กันต่อเชื้อวัณโรคเป็น delayed
delayed-type
type
hypersentivity (DTH) ต่อ antigen จําเพาะ
(tuberculoprotein)



DTH = ภูมิคุ้มกันในป้องกันภาวะติดเชื้อไม่ให้เป็นโรควัณโรค



DTH เป็นปฏิกิริยาที่สําคัญที่ช่วยวินิจฉัย LTBI, TB disease



80-90% ของวัณโรคจะมี TT เป็นบวก (ผลของ DTH)

Primary TB
eg pulmonary
eg.
disseminated

(distant organ)

years



Post primary TB
eg.pulmonary
gp
y ((adult type)
yp )

STABLE

extrapulmonary

( Oxford Textbook of Medicine; Fifth edition 2010 : P815. )

Role of Different Lymphocyte in TB (1)
BCG

T
Lymphocyte

Tuberculoprotein
p
(TT reagent)

M. Tuberculosis
At i l
Atypical
Mycobacteria

Activated
T-Lym



CD4+ T cell and Th 1 cytokines (IFN,
(IFN 1L-2
1L 2 and TNF) are critical in the
cell mediated immune response
p
to Mtb.



CD4+ and CD8+ T cells

 cytokines

activate macrophages,
macrophages
ggranuloma formation

“LYMPHOKINES” (eg.MIP, SRF)


Redness, Induration of skin
(DTH)

CD8+ T cell have cytotoxic effect and express microbicidal perforins
and granulysins
g
y
( Jones C. Pediatr Respir Rev 2011; 12 : 3-8. )

Role of Different Lymphocyte in TB (2)
B cell and Antibodyy


Have long been considered to be of secondary important in M.tb
immunology



Clini l Manifestation
Clinical
M nif t ti n

Immunomodulating through antigen presentation, co
co-stimulation
stimulation and
cytokine production

( Jones C. Pediatr Respir Rev 2011; 12 : 3-8. )

Clinical Forms of Childhood TB
1. Pulmonary TB :- majority (70-80%)

Childhood TB at QSNICH (Children’s
(
Hospital) 1992 – 1997; 207 cases (1)
Pulmonary TB 51.7%, Extrapulm TB 48.3%

2. Extrapulmonary TB :- minority (20-30%)

Contact TB

65%

BCG Scar p
positive

83.6%

TB bone and joint
j

Tuberculin test (> 10 m.m)

60.5%

TB abdomen

CXR positive

77.8%

TB lymph node
TB meningitis

TB skin

etc.

(54% of EPTB have CXR +)

Childhood TB at QSNICH (Children’s Hospital)
1992 – 1997; 207 cases (2)
Fever

61.3%

Cough

48.3%

(dry cough 52% ; productive cough 39% ; hemoptysis 9%)

Fatigue

34.8%

Weight loss

48.1%

L
Lymphadenopathy
h d
th

28 5%
28.5%

Hepatomegaly

20.3%

Splenomegaly

12.1%

Latent Tuberculosis Infection
(LTBI) = วัณโรคระยะแฝง
 เป
ปนการติดิ เชือ้ื วัณ
ั โรค
โ

(ไม
ไ ม ีอาการ)

 ปฏิกิริยาทุเบอรคุลิน บวก (หรือ ลบ ก็ได )
 ผล CXR ปกติ

(ยกเวนเคยเปน TB มากอน)

 เพาะเชอเปนลบ
เพาะเชือ้ เปนลบ (ยกเวนผู
(ยกเวนผปวยตดเชอ
วยติดเชื้อ HIV บางราย)

ผลลัพธ์ของเด็กที่สมผัสใกล้ชิดกับผ้ปว่วยวณโรคในผู
ผลลพธของเดกทสมผสใกลชดกบผู
ยวัณโรคในผ้ใหญ
หญ่ (ระยะแพรเชอ)
(ระยะแพร่เชื้อ)
เด็กสุขภาพแข็งแรงดีทสี่ ัมผัสใกล้ชดิ กับวัณโรค (M. tuberculosis)
ติดิ เชือ้ื วัณ
ั โโรค (40-50%)
(4 %)
ไไม่ติดเชืือ้ วัณ
ั โโรค
( ~ 50-60% )
เป็นติดเชื้อวัณโรค (infection)
เป็นวัณโรค (disease)
( ~ 40% )
( ~ 5% )
• รักษาด้วยยา INH 6-9 เดือน
• แนวโน้มพัฒนาเป็น TB disease

รักษาด้วยยาต้านวัณโรค
(4 drugs)

สิง่ สําคัญที่ท้าทายใน TB Diagnosis
สงสาคญททาทายใน
1. Major portion : to identify any
untreated TB infection (recent or
past,t primary
i
or reinfection).
i f ti )
2 Minor
2.
Mi portion
ti : to
t identify
id tif
symptomatic TB disease as early as
possible.
possible
( Marais
M i BJ.
BJ Int
I J TTuberc
b LLung Dis
Di 2004;
2004 8:
8 392-402.
392 402 )

